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   ...................... ( الصید ـ الرعي ـ الزراعة ـ الصناعة )عرف اإلنسان قدیما حیاة اإلستقرار بفضل ممارسة حرفة

  (األیدي العاملة ـ رأس المال ـ التربة الخصبة ـ السوق )  .................... من العوامل الطبیعیة الالزمة للزراعة في الوطن العربي

  .......................... (  التربة الخصبة ـ المیاة العذبة ـ المناخ ـ السوق )    من العوامل البشریة الالزمة لقیام الزراعة

 ( األمطار ـ األنھار ـ اآلبار والعیون ـ البحیرات العذبة )میاة ....................         تعتمد الزراعة في الیمن وجنوب موریتانیا علي 

 ....................... ( المیاة الجوفیة ـ األمطار ـ األنھار ـ البحیرات )        تعتمد معظم الزراعة في الوطن العربي علي

 (  الشمالیة ـ الصحراویة ـ الساحلیة ـ الجنوبیة )           ................ بالوطن العربي علي الیاة الجوفیة تعتمد الزراعة في المناطق 

         ................. ( األنھار ـ األمطار ـ المیاة الجوفیة ـ البحیرات )تعتمد الزراعة في البیئة الساحلیة في الوطن العربي علي میاة

  العربي بسھولة تسویق منتجاتھ الزراعیة بفضل .یتمیز الوطن................... 

        المشروعات الزراعیة ـ زیادة عدد السكان)( تنوع المناخ ـ وفرة األیدي العاملة ـ 

 ( السعودیة ـ الیمن ـ جیبوتي ـ سوریا )مشروعات الزراعیة ...............من الدول العربیة التي تمتلك رؤوس أموال الالزمة لقیام ال

 .  من األسباب الطبیعیة لظاھرة التصحر في الوطن العربي..........................

( الرعي الجائر ـ قطع األشجار ـ زراعة المحاصیل المجھدة للتربة ـ زحف الرمال )      

   ................... ـ األنھار ) ( الموقع ـ السكان ـ المناخیتمثل العامل الرئیسي لقیام الحضارة في بالد العراق منذ القدم في

    .................... ( لیبیا ـ مصر ـ السعودیة ـ عمان ) تتوفر كل أنواع المیاة المستخدمة في الزراعة في دولة

  الغربیة ـ الجنوبیة ) ( الشمالیة ـ الشرقیة ـبالوطن العربي توجد بالجھات .................  أكثر الدول امتالكا لرءوس األموال

 .................. ( مصر ـ السودان ـ العراق ـ لیبیا )       یقتصر اإلعتماد علي میاة األمطار والمیاة الجوفیة في الزراعة بدولة

     ..................... ( مصر ـ العراق ـ الیمن ـ السعودیة )  من أكبر الدول العربیة انتاجا للحبوب الغذائیة 

   ...................... ( مصر ـ سوریا ـ المغرب ـ العراق )ثاني أكبر الدول العربیة انتاجا لألرز في الوطن العربي

     ( قصب السكر ـ القمح ـ األرز ـ التمر )یزرع ................. في معظم دول الوطن العربي وتحتل سوریا المركز الثالث في انتاجھ

  شعیر )( القمح ـ األرز ـ الذرة ـ ال     یعد .............. اقل الحبوب الغذائیة انتشارا في الوطن العربي

   ................... ( الشعیر ـ قصب السكر ـ التمر ـ الذرة الرفیعة ) من المحاصیل التي تدخل في صناعة الورق

    .................... ـ البن ـ األرز ) ( التمر ـ الموالح   یكاد یستأثر الوطن العربي باإلنتاج العالمي من محصول

       ................ ( الوجھ القبلي ـ الواحات ـ جنوب سیناء ـ شمال الدلتا ) أفضل المناطق الزراعیة الصالحة لزراعة األرز في مصر
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 ............ من خالل دراستك للظروف المالئمة لزراعة القمح فمن المتوقع أن یتركز زراعتھ في الوطن العربي في األجزاء....

( الجنوبیة ـ الشمالیة ـ الشرقیة ـ الغربیة )      

             .................... ( العراق ومصر ـ مصر والسودان ـ المغرب ولیبیا ـ العراق والیمن ) تنزرع كل أنواع الحبوب في دولتي

  .................... یعد العامل المشترك في زراعة القمح في المغرب وسوریا

 خدام التكنولوجیا الحدیثة )( وفرة األیدي العاملة ـ وفرة میاة األنھار ـ المناخ المالئم ـاست     

                               ............. ( الشمالیة ـ الجنوبیة ـ الشرقیة ـ الغربیة )تتركز زراعة الموالح في الوطن العربي في األجزاء

                جوبا ـ النیل ـ الفرات ـ شبیلي ) (توجد الزراعة حیث التربة الخصبة علي جانبي األنھار ، مثل نھر .......... في العراق

   ..................... ( الذرة الشامیة ـ األرز ـ قصب السكر ـ القمح )من المحاصیل الشتویة في الوطن العربي

  .................. ( القطن ـ التمر ـ األرز ـ قصب السكر )      تأتي العراق في المركز األول في انتاج

  ( العنب ـ الموالح ـ الزیتون ـ النخیل )% من أشجار ............ في العالم  ٩٠یضم الوطن العربي نحو

  .................. یرجع سبب اختیار معاویة بن أبي سفیان لدمشق كمقر للخالفة إلي

  ( اتساع مساحتھا ـ كثرة مواردھا ـ موقعھا ـ كثرة أنصارة بھا )

       ( الكوفة ـ القیروان ـ دمشق ـ الفسطاط ) أنشئت مدینة ................ في عھد الخلیفة معاویة بن ابي سفیان

                          ( الجند ـ الخراج ـ الخاتم ـ بیت المال ) أنشأ معاویة بن أبي سفیان دیوان ................ لحفظ مراسالت الخلیفة

   ـ الولید بن عبدالملك ـ عمر بن عبدالعزیز ) ( معاویة بن أبي سفیان ـ عبدالملك بن مروانأمر الخلیفة ............. بتنقیط المصحف

  ..................... حدث أقصي اتساع جغرافي للدولة األمویة في عھد الخلیفة

 ( معاویة بن أبي سفیان ـ عبدالملك بن مروان ـ الولید بن عبدالملك ـ عمر بن عبدالعزیز )     

 لخلیفة ........... من بني أمیة إرجاع ما أخذوه لبیت المال   طلب ا

( معاویة بن أبي سفیان ـ عبدالملك بن مروان ـ الولید بن عبدالملك ـ عمر بن عبدالعزیز )     

      یعد الخلیفة .................... اخر الخلفاء األمویین

( عبدالملك بن مروان ـ الولید بن عبدالملك ـ مروان بن محمد ـ عمر بن عبدالعزیز )     

  ھـ  ١٣٢تم مبایعة ........... خلیفة للمسلمین بعد معركة الزاب عام

( أبو مسلم الخرساني ـ عبدهللا بن محمد بن علي ـ معاویة بن ابي سفیان ـ الحسن بن علي )      

           ............ ( المدینة المنورة ـ البصرة ـ الكوفة ـ دمشق )كانت آخر عاصمة للدولة اإلسالمیة في عھد الخلفاء الراشدین ھي
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  ............ أول من تم مبایعتھ بالخالفة بعد مقتل علي بن أبي طالب

 ( الحسن بن علي بن أبي طالب ـ معاویة بن أبي سفیان ـ الحسین بن علي بن أبي طالب ـ یزید بن معاویة )     

 بدافع ............. تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب عن الخالفة لمعاویة بن أبي سفیان

( الوالء للدولة األمویة ـ وحدة الصف اإلسالمي ـ التفرغ للعبادة والصالة ـ استكمال الفتوحات اإلسالمیة )      

  .................. تمثلت أول صور ممارسة معاویة بن أبي سفیان لألمور السیاسیة واإلداریة في

( حكمة للشام ـ مشاركتھ في كتابة الوحي ـ تولیھ الخالفة ـ مشاركتھ في حروب الردة )      

  ............ كان عھد معاویة بن أبي سفیان امتدادا لعصر الخلفاء الراشدین من حیث

 نظام الحكم ـ األخذ بمبدأ الشوري ـ العاصمة السیاسیة ـ الفتوحات اإلسالمیة )(       

 لیفة ..................... اصبح من السھل علي حدیثي العھد باإلسالم قراءة المصحف في عھد الخ

( معاویة بن أبي سفیان ـ عبدالملك بن مروان ـ الولید بن عبدالملك ـ عمر بن عبدالعزیز )     

 .................... سیطر المسلمون علي السواحل الشرقیة والجنوبیة للبحر المتوسط في عھد الخلیفة..

( معاویة بن أبي سفیان ـ عبدالملك بن مروان ـ الولید بن عبدالملك ـ عمر بن عبدالعزیز )     

  ............... ترتب علي عدم تحقیق العدالة اإلجتماعیة في العصر األموي

 ( الصراع بین الموالي والخوارج ـ الضعف العسكري لألمویین ـ كراھیة الموال لألمویین ـ ضعف األمراء )     

 ................. من العادات الجاھلیة التي عادت للظھور وتسببت في سقوط الدولة األمویة

 ( الصراع السیاسي ـ العصبیة القبلیة ـ األخذ بالثأر ـ الفتن والثورات )     

                          ...................... كوفة ـ القیروان ) ( القاھرة ـ دمشق ـ البني الخلیفة الولید بن عبدالملك المسجد األموي في

   ( معاویة بن أبي سفیان ـ عبدالملك بن مروان ـ الولید بن عبدالملك ـ عمر بن عبدالعزیز )قام الخلیفة ............. بتعریب الدواوین

  یعتبر الخلیفة .................. المؤسس الثاني للدولة األمویة 

 ) عبدالعزیز بن عمر ـ عبدالملك بن الولید ـ مروان بن عبدالملك ـ سفیان أبي بن معاویة(      

  ( معاویة بن أبي سفیان ـ عبدالملك بن مروان ـ الولید بن عبدالملك ـ عمر بن عبدالعزیز )   اھتم الخلیفة ........ بالبحریة اإلسالمیة 

  أنشأ الخلیفة ................. مسجد قبة الصخرة في بیت المقدس 

 ) عبدالعزیز بن عمر ـ عبدالملك بن الولید ـ مروان بن عبدالملك ـ سفیان أبي بن معاویة(       

  أطلق علي الخلیفة ................. خامس الخلفاء الراشدین

 ) عبدالعزیز بن عمر ـ عبدالملك بن الولید ـ مروان بن عبدالملك ـ سفیان أبي بن معاویة(      

          (ص) ( أبي طالب ـ العباس ـ حمزة ـ أبي لھب )                                   ینسب العباسیون إلي ............... عم الرسول
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  ( أرمینیا ـ النوبة ـ بالد ما وراء النھر ـ المحیط األطلنطي )  وصلت حدود الدولة العباسیة إلي ...............  شرقا

  .......... ( المغرب ـ ماوراء النھر ـ األندلس ـ بالد السند ) من البالد التي خضعت لكم األمویین ولم تخضع لحكم العباسیین

  ................ عباس ) ( ھارون الرشید ـ المأمون ـ المعتصم ـ أبو ال     أول خلفاء بني العباس ھو

    .................. ( أبو العباس ـ ابو جعفر المنصور ـ ھارون الرشید ـ المأمون )      تأسست قواعد الدولة العباسیة علي ید الخلیفة

 ............ أبو العباس )( ھارون الرشید ـ المأمون ـ المعتصم ـ   تم نقل مقر خالفة الدولة العباسیة للمرة الثانیة علي ید الخلیفة

  ( أبو العباس ـ ابو جعفر المنصور ـ ھارون الرشید ـ المأمون ) یعد ............. المؤسس الحقیقي للدولة العباسیة

  ................. الرشید ـ المأمون )( أبو العباس ـ ابو جعفر المنصور ـ ھارون                 اتخذ مدینة بغداد مقرا للخالفة العباسیة

 .................. انفتحت الحضارة اإلسالمیة علي الحضارات األخري في عھد الخلیفة العباسي

 ( ھارون الرشید ـ المأمون ـ المعتصم ـ أبو العباس ) 

  ............. تشابھت أعمال الخلیفة ابو جعفر المنصور مع الخلیفة المعتصم في

 ( محاربة الروم ـ اإلھتمام بالعلماء ـ نقل العاصمة ـ اإلھتمام بالعمران )     

 ( ھارون الرشید ـ المأمون ـ المعتصم ـ أبو العباس )       في عھد الخلیفة .............. كانت الثورات سببا رئیسیا لإلھتمام بالجیش

                                                         ................. ( المغول ـ الفرس ـ الروم ـ األتراك ) سقطت الدولة العباسیة علي ید

 إلي عصرین علي أساس ............  یرجع تقسیم عصر الدولة العباسیة

( وحدة البالد وقوتھا ـ طول مدة الخلفاء ـ مدي اتساع الدولة ـ عدد الخلفاء )      

  یعد تیسیر رحلة الحجاج من العراق إلي مكة أحد نتائج اإلصالحات التي قام بھا الخلیفة..................

 ( ھارون الرشید ـ المأمون ـ المعتصم ـ أبو العباس )     

 .................. یعد أبو جعفر المنصور المؤسس الحقیق للدولة العباسیة ألن في عھده

 الدولة داخلیاـ  اتسعت رقعت الدولة العباسیة ـ نقل العاصمة من الكوفة إلي بغداد ـ القضاء علي نفوذ األمویین في العراق )( استقرت  

  ........... أخطا الخلفاء العباسیین نفس خطا األمویین من حیث

یة ـ إھمال الحیاة العلمیة ـ تولیة العھد ألكثر من واحد ) ( اإلعتماد علي الموالي ـ اإلعتماد علي العناصر العرب     

 ................... یتمثل العامل الحاسم في سقوط الدولة العباسیة في

( ھجمات المغول ـ الحمالت الصلیبیة ت الثورات الداخلیة ـ الخالف بین المراء )  

 ................ قامت العدید من الدول المستقلة في مصر بسبب

 رات المصریین ضد العباسیین ـ رفض الطولونیین الخالفة العباسیة  )( اعتماد العباسیین علي الموالي في الحكم ـ كثرة ثو     

  ............ ( الفاطمیة ـ اإلخشیدیة ـ األیوبیة ـ الطولونیة )             أول الدول المستقلة عن الخالفة العباسیة في مصر كانت الدولة
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  ................... ( ضم بالد الحجاز ـ التبعیة للدولة العباسیة ـ ضم بالد الشام ) تختلف الدولة الفاطمیة عن باقي الدول المستقلة في

 .............. تطلع الفاطمیون للسیطرة علي مصر من اجل

 تأمین دولتھم من العباسیین ـ القضاء علي اإلخشیدیین ) ( رغبتھم في زیاد ثوراتھم ـ توسیع دولتھم شرقا وغربا ـ     

   .......... العزیز با ـ جوھر الصقلي ـ الحاكم بأمر هللا ـ المستنصر با             زال نفوذ الخالفة العباسیة عن مصر علي ید ) (

  ............. اتبع الفاطمیون عدة وسائل للسیطرة علي مصر منھا

تأمین الطرق إلي مصر ـ التحالف مع الدول األخري ـ تشجیع اإلنقسام بین اإلخشیدین ـ تحریض المصریین ضد اإلخشیدیین ) (      

    ( القیروان ـ برقة ـ طرابلس ـ قرطاجھ )                           تعد مدینة ................ نقطة انطالق الجیوش الفاطمیة نحو مصر

 من الخلیفة المعز لدین هللا الفاطمي المجئ إلي مصر بعد ...................... طلب جوھر الصقلي

( اإلنتھاء من بناء مدینة القاھرة ـ فتح بالد الیمن ـ القضاء علي اإلخشیدیین ـ فتح بالد الشام والحجاز )      

  نتج عن الصراع بین شاور وضرغام علي الوزارة.......................

( ھزیمة الصلیبیین في مصر ـ ضعف الخلفاء الفاطمیین ـ تولیة شیركوه الحكم ـ عودة مصر والیة عباسیة )      

  ............... تھم ـ زیادة قوتھم )( ضعف اإلخشیدیین عسكریا ـ بدایة دول           بدا التفكیر في استیالء الفاطمیین علي مصر منذ

 ( العزیز با ـ جوھر الصقلي ـ الحاكم بأمر هللا ـ المستنصر با )السیاسیة بعد مجئ .......... تغیر الوضع السیاسي لمصر وتبعیتھا 

  ........... شمال ـ الجنوب )( الغرب ـ الشرق ـ ال                                اتجھت الجیوش الفاطمیة للسیطرة علي مصر من جھة

   ........... العداء بین الفاطمیین واإلخشیدیین ـ رغبتھم في توسیع دولتھم شرقا یدل تكرار محاوالت الفاطمیین للسیطرةعلي مصر )

ـ أھمیة مصر الدینیة واإلقتصادیة ـ رغبتھم في تخلیص مصر من العباسیین ) 

  مركز الحكم في عھد ...................تحولت مصر إلي والیة تابعة إلي دولة كبري یوجد بھا

( المعز لدین هللا ـ عماد الدین زنكي ـ أسد الدین شیركوه ـ صالح الدین األیوبي )      

                 ............. ( اإلخشیدیة ـ الطولونیة ـ الفاطمیة ـ األیوبیة )زال نفوذ الدولة العباسیة عن مصر مؤقتا خالل عھد الدولة

                      .............. جزائر ) ( لیبیا ـ المغرب ـ تونس ـ الكانت نقطة انطالق جیش الفاطمیین إلي مصر تقع حالیا في دولة



 

 الزراعة يف الوطن العربي

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس : 
 ادلصذر اٌزئيظي ٌذي األراضي اٌشراػيخ يف ِؼظُ اٌذوي اٌؼزثيخ...........رؼذ  -1

 (اٌجذرياد  –األهنبر  –األِغبر  –ادليبٖ اجلىفيخ   )

 ............. ً اٌغجيؼيخ ٌميبَ اٌشراػخ يف اٌىعٓ اٌؼزيب ِٓ اٌؼىاِ -2

 (اٌؼبٍِخ األيذي  –اٌظىق  –ادلبي رأص  –اٌززثخ   )

 ثبٌىعٓ اٌؼزيب ػٍي ادليبٖ اجلىفيخ............. رؼزّذ اٌشراػخ يف ادلٕبعك  -3

 ( ٍيخاجلج -األهنبر دىي  –اٌصذزاويخ  –اٌشّبٌيخ  )

 ............. ِٓ اٌؼىاًِ اٌجشزيخ يف إٌشبط اٌشراػي ثبٌىعٓ اٌؼزيب  -4

 ( اٌززثخ -اٌؼذثخ ادليبٖ  –األطىاق –ادلٕبر  )

 ............. يف اجلشاء اٌشّبٌيخ ٌٍىعٓ اٌؼزيب ػٍي رؼزّذ اٌشراػخ  -5

 ( األِغبر -ادليبٖ حتٍيٗ  –األهنبر  –ادليبٖ اجلىفيخ  )

 يف اٌؼزاق............. رٕزشز اٌشراػخ دىي رلبري األهنبر لجً  -6

 ( إٌيًهنز  –وشجيٍي جشثب  –واٌفزاد دجٍخ  –اٌؼبصي واٌٍيغبين  )

 ............. رؼزف ظب٘زح رٕبلص لذرح األرض ػٍي االٔزبج اٌشراػي ثظب٘زح  -7

 ( اٌزذثذة -احلفىيخ  –اٌزصذي  –اٌزػي اجلبئز  )

 ............. رمىَ اٌشراػخ ػٍي ِيبٖ األهنبر يف  -8

 (ِب طجك وً  –اٌصىِبي  –اٌظىداْ  – قٌؼزاا )

 اٌظىبْ............. ميبرص دزفخ اٌشراػخ يف اٌىعٓ اٌؼزيب  -9

 ( ٔصف -رثغ  –ثٍث  –طذص  )

 ............. يزذثذة االٔزبج اٌشراػي ثظجت اػزّبد اٌشراػخ ػٍي  -11

 ( ِيبٖ اٌجذزحتٍيخ  –االثبر  –هنبر األ –األِغبر  )

 ........ ..رطخ ػزف اإلٔظبْ لذمًيب ديبح االطزمزار واٌجؼذ ػٓ اٌززدبي ثفضً ممب -11

 ( اٌصٕبػخ -اٌزػي  –اٌصيذ  –اٌشراػخ  )

 ............. رؼزّذ اٌشراػخ يف اٌيّٓ وجٕىة ِىريزبٔيب ػٍي ِيبٖ  -12

 ( اٌؼذثخاٌجذرياد  –واٌؼيىْ األثبر  –األهنبر  –األِغبر  )

 ............. رؼزّذ اٌشراػخ يف اٌجيئخ اٌظبدٍيخ يف اٌىعٓ اٌؼزيب ػٍي ِيبٖ -13

 ( اٌجذرياد -اجلىفيخ ادليبٖ  –األِغبر  –األهنبر  )

 .. ......ؼزثيخ اٌيت دتزٍه رءوص األِىاي اٌالسِخ ٌميبَ ادلشزوػبد اٌشراػيخ آٌِ اٌذوي  -14
 ( طىريب –جيجىيت  –اٌيّٓ  –اٌظؼىديخ  )



 

 احملاصيل الزراعية

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس : 

 ............. ِٓ احلجىة اٌغذائيخ يف اٌىعٓ اٌؼزيب  -1

 ( اٌمّخ -اٌنب  –اٌمغٓ  –اٌزّز  )

 ............. حتزً ِصز ادلزوش األوي يف أزبج  -2

 ( اٌنب -األرس  –زفيؼخ اٌاٌذرٖ  –اٌشؼري  )

 ............. ِٓ احملبصيً اٌيت رذخً يف صٕبػخ اٌىرق واخلشت زلصىي  -3

 (اٌزفيؼخ اٌذرٖ  –اٌزّز  –اٌظىز لصت  –اٌشؼري   )

 ............. حتزً دوٌخ اٌؼزاق ادلزوش األوي يف إٔزبج  -4

 (اٌزّز  –اٌنب  –اٌمّخ  –ثٕجز اٌظىز   )

 ............. أورب اٌذوي اٌؼزثيخ إٔزبًجب ٌٍذجىة اٌغذائيخ  -5

 (اٌظؼىديخ  –ٓ اٌيّ –اٌؼزاق  –ِصز   )

 ِظبدبد واطؼخ ِٓ ادلظبدخ ادلشروػخ يف اٌىعٓ اٌؼزيب............. رشغً  -6

 ( اٌزجبريخاحملبصيً  –اٌغذائيخ احلجىة  –واٌفبوهخ اخلضزواد  –اٌصٕبػيخ احملبصيً  )

 ............. رززوش سراػخ األرس مبصز يف  -7

 ( اٌىاديجٕىة  –طيٕبء  مشبي –ِزيىط الٍيُ  –مشبي اٌذٌزب  )

 اٌؼزيب أزبجب ٌٍّىاحل أويل دوي اٌىعٓ............. دوٌخ  -8

 ( اإلِبراد -فٍظغني  –ِصز  –ادلغزة  )

 يف اٌؼبمل............. ِٓ أشجبر  91يضُ اٌىعٓ اٌؼزيب حنى  -9

 ( اٌىزوَ -إٌخيً  –ادلىاحل  –اٌشيزىْ  )

  أورب ػذد ِٓ أشجبر إٌخيً يف اٌىعٓ اٌؼزيب.............دتزٍه دوٌخ -11

 ( اٌظىداْ -اٌؼزاق  –اٌظؼىديخ  –ِصز  )

 ............. أورب اٌذوي اٌؼزثيخ أزبجب ٌٍّىاحل  -11

 ( ِصز -ادلغزة  –فٍظغني  –اٌؼزاق  )

 ألً احلجىة اٌغذائيخ أزشبرا يف اٌىعٓ اٌؼزيب............. ؼذ ُي -12

 ( اٌشؼري -اٌشبِيخ اٌذرح  –األرس  –اٌمّخ  )



 

 الدولة األموية 

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس : 

 ............. ثؼبَ  ػٓ اخلالفخ دلؼبويخػزف اٌؼبَ اٌذي رٕبسي فيٗ احلظٓ ثٓ ػٍي  -1

 ( احلشْ  –اجملبػخ  –اٌىفىد  –اٌفيً  )

 ػبصّخ ثذال ِٓ اٌىىفخ............. اختذ ِؼبويخ ثٓ أيب طفيبْ ِذيٕخ  -2

 ( اٌفظغبط -دِشك  –ثغذاد  –األٔجبر  )

 يف ػهذ ِؼبويخ ثٓ أيب طفيبْ............. ذيٕخ ُِشيذد  -3

 ( اٌىىفخ -لزعجخ  –اٌفظغبط  –اٌمريواْ  )

 ثزٕميظ ادلصذف............. أِز اخلٍيفخ  -4

 ( ثٓ ػجذ اٌؼشيشػّز  –ثٓ ايب طفيبْ ِؼبويخ –ثٓ ػجذ ادلٍه اٌىٌيذ  –ػجذ ادلٍه ثٓ ِزواْ  )

 يف دِشك............. لبَ اٌىٌيذ ثٓ ػجذ ادلٍه ثجٕبء  -5

 ( األس٘زاجلبِغ  –إٌجىي ادلظجذ  –األِىي ادلظجذ  –ادلظجذ األلصي  )

 ............. ثبخلٍيفخ اٌشا٘ذ  اخلٍفبء األِىيني وػزف ثبِٓ -6

 ( ثٓ ػجذ اٌؼشيشػّز  –ثٓ ػجذ ادلٍه اٌىٌيذ  –ادلٍه ثٓ ِزواْ ػجذ  –ِؼبويخ ثٓ أيب طفيبْ  )

 ٘ـ 132ػبَ ............. أزصز اٌؼجبطيىْ ػٍي األِىيني يف ِؼزوخ  -7

 ( جبٌىدػني  –دغني  –اٌذاة  –ثالط اٌشهذاء  )

 زلفظ ِزاطالد اخلٍيفخ............. أٔشأ ِؼبويخ ثٓ أيب طفيبْ ديىاْ  -8

 ( ادلبيثيذ  –اخلبمت  –اخلزاج  –اجلٕذ  )

 أخز اخلٍفبء األِىيني........... ..ُيؼذ اخلٍيفخ  -9

 ( ثٓ ػجذ اٌؼشيشػّز  –ثٓ زلّذ ِزواْ  –ثٓ ػجذ ادلٍه اٌىٌيذ  –ػهذ ادلٍه ثٓ ِزواْ  )

 ٘ـ 132خٍيفخ ٌٍّظٍّني ثؼذ ِؼزوخ اٌذاة ػبَ ............. مت ِجبيؼخ  -11

 ( ثٓ ػٍياحلظٓ  –ثٓ أيب طفيبْ ِؼبويخ  –ّذ ثٓ ػٍي اهلل ثٓ زلػجذ  –أثى ِظٍُ اخلزطبين  )

 ............. ثين اخلٍيفخ اٌىٌيذ ثٓ ػجذ ادلٍه ادلظجذ األِىي يف  -11

 ( اٌمريواْ -اٌىىفخ  –دِشك  –اٌمب٘زح  )

 يٓثزؼزيت اٌذواو............. لبَ اخلٍيفخ  -12

 ( ادلٍه ثٓ ِزواْػجذ  –ثٓ ػجذ اٌؼشيش ػّز  –ثٓ ػجذ ادلٍه اٌىٌيذ  –ِؼبويخ ثٓ أيب طفيبْ  )

 



 

 عباسيةالدولة ال

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس : 

 صٍي اهلل ػٍيٗ وطٍُػُ اٌزطىي ............. يٕظت اٌؼجبطيىْ إيل  -1

 ( أيب ذلت –محشح  –اٌؼجبص  –أيب عبٌت  )

 لزوْ............. اطزّزد اخلالفخ اٌؼجبطيخ لزاثخ  -2

 ( طجؼخ -طزخ  –أرثؼخ  –مخظخ  )

 ............. أوي خٍفبء ثٓ اٌؼجبص ٘ى  -3

 ( اٌؼجبصأثى  –ادلؼزصُ  –ادلأِىْ  –أثى جؼفز  )

 ذوٌخ اٌؼجبطيخادلؤطض احلميمي ٌٍ............. يؼذ اخلٍيفخ  -4

 ( ادلؼزصُ -جؼفز ادلٕصىر أثى  –اٌزشيذ ٘بروْ  –ادلأِىْ  )

 ............. ارظؼذ يف ػهذٖ رلؼخ اٌذوٌخ االطالِيخ ولزة إٌيٗ اٌؼٍّبء -5

 (ادلٕزصز  –جؼفز ادلٕصىر أثى  –اٌزشيذ ٘بروْ  –ادلأِىْ   )

 ............. أزصز ادلؼزصُ ػٍي اٌزوَ وفزخ ِذيٕخ  -6

 ( اٌىىفخ -ػّىريخ  –اٌجصزح  –ثغذاد  )

 ............. طبِزاء يف ػهذ اخلٍيفخ  مت ثٕبء ِذيٕخ -7

 ( ادلؼزصُ -اٌزشيذ ٘بروْ  –ادلأِىْ  –األِني  )

 شزًلب............. إيل  جبطيخ ؼوصٍذ دذود اٌذوٌخ اٌ -8

 ( األعٍٕغياحمليظ  –ِب وراء إٌهز ثالد  –إٌىثخ  –أرِيٕيب  )

 ............. رأطظذ لىاػذ اٌذوٌخ اٌؼجبطيخ ػٍي يذ اخلٍيفخ  -9

 ( ادلأِىْ -اٌزشيذ ْ ٘برو –جؼفز ادلٕصىر أثى  –أثى اٌؼجبص  )

 ............. اختذ ِذيٕخ ثغذاد ِمًزا ٌٍذوٌخ اٌؼجبطيخ  -11

 ( ادلأِىْ -اٌزشيذ ٘بروْ  –اٌؼجبص أثى  –أثى جؼفز ادلٕصىر  )

 . ..........أفزذذ احلضبرح اإلطالِيخ ػٍي احلضبراد األخزي يف ػهذ اخلٍيفخ اٌؼجبطي  -11

 ( ادلؼزصُ  –ادلأِىْ  –اٌؼجبص أثى  –أثى جؼفز ادلٕصىر  )

 ............. طمغذ اٌذوٌخ اٌؼجبطيخ ػٍي يذ  -12

 (األرزان  –اٌزوَ  – اٌفزص –ادلغىي  )

 ثٕبء ادلظجذ إٌجىي ثبدلذيٕخ............. أػبد اخلٍيفخ  -13

 ( ثٓ ػجذ اٌؼشيشػّز  –ثٓ أيب طفيبْ ِؼبويخ  –ثٓ ػجذ ادلٍه اٌىٌيذ  –ػجذ ادلٍه ثٓ ِزواْ  )



 

 مية الدولة الفاط

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس : 

 ............. ٘ز اٌصمٍي ػٍي ِصز يف ػهذ اخلٍيفخ اٌفبعّي اطزىيل جى -1

 ( ثبهللادلظزٕصز  –ٌذيٓ اهلل ادلؼش  –ثبهلل اٌؼشيش  –احلبوُ ثأِز اهلل  )

 ٌزىىْ ػبصّخ دلصز............. أٔشأ جى٘ز اٌصمٍي  -2

 ( اٌمب٘زح -اٌمغبئغ  –اٌؼظىز  –اٌفظغبط  )

 ............. ِٓ ادلٕشأد اٌفبعّيخ يف ِصز  -3

 ( األس٘زاجلبِغ  –اٌظب٘ز ثيربص ِظجذ  –خ إٌبصزيادلذرطخ  –ادلظجذ األِىي  )

 ............. مت ثٕبء ِذيٕخ اٌمب٘زح يف ػهذ  -4

 ( اٌفبعّيني -اٌغىٌىٔيني  –األيىثيني  –ادلّبٌيه  )

 يف صزاػٗ ِغ شبور............. ثــ اطزؼبْ اٌىسيز ضزغبَ  -5

 (اٌصٍيجيني  –اٌذيٓ زلّىد ٔىر  –اٌفبعّيني  –األيىثيني  )

 ػٍي اٌصٍيجينيِٓ االٔزصبر ......... ...د ثميبدح اطزغبع جيش ٔىر اٌذيٓ زلّى -6

 ( اٌذيٓ شريوىٖأطذ  –اٌصمٍي جى٘ز  –ضزغبَ  –شبور  )

 يف إهنبء اخلالفخ اٌفبعّيخ مبصز............. جنخ  -7

 ( ثبهللاٌؼشيش  –اٌذيٓ األيىيب صالح  –اٌؼبضذ  –شبور  –أطذ اٌذيٓ شريوىٖ  )

 ............. لبِذ اٌذوٌخ اٌفبعّيخ يف ثالد  -8

 ( فبرص -ادلغزة  –اٌشبَ  –اٌؼزاق  )

 ............. اٌذوٌخ اٌفبعّيخ يف مشبي أفزيميب ػٍي يذ رأطظذ  -9

 ( ثبهللاٌؼشيش  –ػجيذ اهلل ادلهذي أيب  –ٌذيٓ اهلل اٌفبعّي ؼش ادل –جى٘ز اٌصمٍي  )

 ِذيٕخ اٌمب٘زح ٌزىىْ ػبصّخ اٌذوٌخ اٌفبعّيخ............. ثين  -11

 ( ثبهللادلظزٕصز  –ثأِز اهلل احلبوُ  –اٌصمٍي جى٘ز  –اٌؼشيش ثبهلل  )

 أصجذذ ِصز داًرا وِمًزا ٌٍخالفخ اٌفبعّيخ............. مبجئ  -11

 ( ثبهللز ادلظزٕص –ثأِز اهلل احلبوُ  –اٌصمٍي جى٘ز  –ادلؼش ٌذيٓ اهلل  )

 ثبٌصٍيجيني ............. يف أواخز ػصز اخلٍفبء اٌفبعّيني اطزٕجذ  -12

 ( اٌذيٓ شريوىٖأطذ  –اٌذيٓ األيىيب صالح  –ضزغبَ  –شبور  )

 االٔزصبر ػٍي اٌصٍيجيني ............. اطزغبع جيش ٔىر اٌذيٓ زلّىد ثميبدح  -13

 ( اٌذيٓ شريوىٖأطذ  –اٌصمٍي جى٘ز  –ضزغبَ  –شبور  )
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 من الدول العربٌة التً تمتلك رؤوس االموال الالزمة لقٌام المشروعات الزراعٌة....................... -22

 سورٌا. -5جٌبوتً.                -4الٌمن.                     -3السعودٌة.                 -2

 العربً بسهولة تسوٌق منتجاته الزراعٌة بفضل............................... وارتفاع مستوي المعٌشة. ٌتمٌز الوطن -23

 زٌادة عدد السكان. -5اقامة المشروعات الزراعٌة.              -4وفرة االٌدى العاملة.               -3تنوع المناخ.            -2

 الساحلٌة فً الوطن العربً علً مٌاه............................تعتمد الزراعة فً البٌئة  -24

 البحٌرات. -5المٌاه الجوفٌة.                -4االمطار.              -3االنهار.             -2

 الدرس االول / الزراعة فً وطننا العربً الوحدة االولً

 الصف الثانً االعدادي

2 



 الصف الثانً اآلعدادى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا         

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .التمنٌات بالتوفٌق و النجاحمع أطٌب        

 بمصر فً الزراعة علً مٌاه..................... ) المناطق الصحراوٌة ( تعتمد الواحات الداخلة -25

 البحٌرات. -5المٌاه الجوفٌة.                -4االمطار.              -3هار.            االن -2

 تعتمد معظم االراضً المزروعة فً مصر علً مٌاه....................... -26

 البحٌرات. -5المٌاه الجوفٌة.                -4االمطار.              -3نهر النٌل.             -2

 تقوم الزراعة فً دولة المغرب بأطرافها الشمالٌة علً مٌاه............... -27

 البحٌرات. -5المٌاه الجوفٌة.                -4االمطار.              -3االنهار.             -2

 تعتمد دولة الٌمن فً زراعتها علً مٌاه................ -27

 البحٌرات. -5المٌاه الجوفٌة.                -4           االمطار.   -3االنهار.             -2

 تعتمد دولة الصومال فً زراعتها علً مٌاه ......................... -20

 البحٌرات. -5المٌاه الجوفٌة.                -4االمطار.              -3االنهار.             -2

 مٌاه................. تعتمد جنوب الصومال فً زراعتها علً -29

 البحٌرات. -5المٌاه الجوفٌة.                -4االمطار.              -3االنهار.             -2

 من المناطق التً تعتمد فً زراعتها علً مٌاه االمطار.................. -31

 جنوب العراق. -5شمال السودان.              -4الواحات الداخلة بمصر.           -3جنوب مورٌتانٌا.              -2

 % (. 61.................... نحو نصف سكان الوطن العربً )  بٌعمل  -32

 السٌاحة. -5التجارة.                  -4الصناعة.                       -3الزراعة.                      -2

 اعة الغزل والنسٌج.محصول..................... ٌدخل فً صن -33

 القطن. -5الشعٌر.                  -4المطاط.                -3قصب السكر.            -2

 تعتمد معظم الزراعة فً الوطن العربً علً مٌاه .................. -34

 البحٌرات. -5المٌاه الجوفٌة.                -4االمطار.              -3االنهار.             -2

 تذبذب االنتاج الزراعً فً الوطن العربً بسبب االعتماد علً مٌاه...................... فً الزراعة. -35

 البحٌرات. -5المٌاه الجوفٌة.                -4االمطار.              -3االنهار.             -2

 وطن العربً علً المٌاه الجوفٌة ) االبار والعٌون (.تعتمد الزراعة فً المناطق ..................... بال -36

 الجنوبٌة. -5الساحلٌة.                  -4الصحرواٌة.                -3الشمالٌة.                     -2

 تقوم الزراعة فً العراق علً مٌاه....................... -37

 البحٌرات. -5االبار والعٌون.               -4  االمطار.            -3االنهار.             -2

 تعتمد صناعة حفظ وتعلٌب االغذٌة بالوطن العربً علً محاصٌل.............................. -37

 الفاكهة والخضروات. -5االلٌاف.                        -4السكر.                   -3القطن.                       -2

 من االسباب الطبٌعٌة لظاهرة التصحر فً الوطن العربً تفاوت كمٌة المطر و ......................... -30

 3  زحف الرمال. -5زراعة المحاصٌل المجهدة للتربة.               -4قطع االشجار.                -3الرعً الجائر.             -2



 الصف الثانً اآلعدادى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا         

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .التمنٌات بالتوفٌق و النجاحمع أطٌب        

 بدولة..............................توجد الواحات الداخلة  -39

 لٌبٌا. -5السودان.                  -4الصومال.                  -3مصر.                     -2

 من مصادر المٌاه السطحٌة................................ -41

 االبار. -5العٌون.                  -4    االنهار.                   -3االمطار.                            -2

 من مصادر المٌاه الجوفٌة..................... -42

 البحٌرات العذبة. -5العٌون.                  -4االنهار.                       -3االمطار.                            -2 -2

 نهري ...................... فً العراق. توجد التربة الخصبة علً جانبً االنهار مثل -43

 دجلة وشبٌلً. -5جوبا وشبٌلً.                 -4دجلة والفرات.                     -3العاصً واللٌطانً.                 -2

 

 

 من محاصٌل الحبوب الغذائٌة............................. -2

 القمح والزٌتون. -5القمح والتمر.                  -4القمح والشعٌر.                     -3القمح والقطن.                    -2

 من محاصٌل الحبوب الغذائٌة................... -3

 الزٌتون. -5                       العنب.   -4البن.                         -3الذرة الرفٌعة.                         -2

 من المحاصٌل الصناعٌة والتجارٌة بالوطن العربً........................ -4

 الموالح. -5االرز.                -4القمح.                     -3بنجر السكر.                     -2

 .....................من المحاصٌل الصناعٌة والتجارٌة بالوطن العربً... -5

 الذرة الشامٌة. -5العنب.                         -4البن.                       -3التمر.                     -2

 من محاصٌل االشجار المثمرة والفاكهة بالوطن العربً............................... -6

 الموالح. -5االرز.                -4ح.                    القم -3بنجر السكر.                     -2

 من محاصٌل االشجار المثمرة والفاكهة بالوطن العربً............................... -7

 الزٌتون. -5االرز.                -4قصب السكر.                     -3البن.                     -2

 الزراعٌة بالوطن العربً الً .................... أقسام رئٌسٌة.تنقسم المحاصٌل  -7

 ستة. -7خمسة.                     -6اربعة.                 -5ثالثة.                 -3

 المحاصٌل التً ٌعتمد علٌها االنسان فً غذائٌة. -0

 محاصٌل الفاكهة. -5االشجار المثمرة.               -4ة.            المحاصٌل الصناعٌة والتجارٌ -3الحبوب الغذائٌة.             -2

 من أهم الحبوب الغذائٌة, وٌزرع فً معظم الوطن العربً هو ................................ -9

  الذرة الشامٌة   -5الشعٌر.                  -4االرز.                   -3القمح.                    -2

 ٌعد ......................... اقل الحبوب الغذائٌة انتشارا بالوطن العربً. -21

 الذرة الشامٌة    -5الشعٌر.                  -4االرز.                   -3القمح.                    -2

 الدرس الثانً / المحاصٌل الزراعٌة
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 الصف الثانً اآلعدادى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا         

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .التمنٌات بالتوفٌق و النجاحمع أطٌب        

 المركز الثالث فً زراعته.ٌزرع......................... فً معظم الوطن العربً, وتحتل سورٌا  -22

 الذرة الشامٌة    -5الشعٌر.                  -4االرز.                   -3القمح.                    -2

 محصول غذائً ٌحتاج الً حرارة مرتفعة ومٌاة وفٌرة وتعد مصر اولً الدول فً زراعته..................... -23

 الذرة الشامٌة    -5الشعٌر.                  -4االرز.                   -3 القمح.                   -2

 ٌتم زراعة القمح فً فصل ................................... -24

 الخرٌف. -5  الربٌع.                              -4الشتاء.                              -3الصٌف.                                -2

 ٌتم زراعة االرز فً فصل...................... -25

 الخرٌف. -5الربٌع.                                -4الشتاء.                              -3الصٌف.                                -2

 وف زراعته. ) حرارة مرتفعة, مٌاه وفٌرة, تربة طٌنٌة ثقٌلة (.ٌتم زراعة االرز فً مصر فً.................... بسبب توافر ظر -26

 غرب الدلتا. -5جنوب الدلتا.                          -4شمال الدلتا.                      -3شرق الدلتا.                 -2

 من الدول العربٌة التً تتركز بها زراعة االرز........................... -27

 سورٌا. -5العراق.                               -4فلسطٌن.                              -3المغرب.                             -2

 ....................... من الظروف المالئمة لزراعة القمح ) سنابل الخٌر (. -27

 الحرارة المعتدلة.   -5مٌاة الري الوفٌرة.             -4لثقٌلة.               التربة الطٌنٌة ا -3الحرارة المرتفعة.               -2

 ثانً الدول العربٌة فً انتاج القمح..................... -20

 سورٌا. -5العراق.                               -4فلسطٌن.                              -3المغرب.                             -2

 ثانً الدول العربٌة فً انتاج االرز.................. -29

 سورٌا. -5العراق.                               -4فلسطٌن.                              -3المغرب.                             -2

 ..اولً الدول العربٌة انتاجا للقمح واالرز....................... -31

 سورٌا. -5العراق.                               -4مصر.                              -3المغرب.                          -2

 تستأثر مصر معظم انتاج االرز بالوطن العربً بسبب توافر.......................... -32

 المناخ المالئم لزراعته. -5السوق.                    -4رأس المال.                        -3 االٌدي العاملة المدربة.                        -2

 ٌتم زراعة محصول القطن فً فصل....................... -33

 الخرٌف. -5            الربٌع.                    -4الشتاء.                              -3الصٌف.                                -2

 ٌتم زراعة محصول قصب السكر فً فصل....................... -34

 الخرٌف. -5الربٌع.                                -4الشتاء.                              -3الصٌف.                                -2

 ف الصناعٌة وٌدخل فً صناعة المنسوجات......................... من اهم االلٌا -35

 القطن. -5الشعٌر.                             -4قصب السكر.                         -3القمح.                           -2

 ٌدخل محصول ....................... فً صناعة الورق والسكر والخشب. -36

  القطن. -5الشعٌر.                             -4قصب السكر.                         -3          القمح.                 -2
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 الصف الثانً اآلعدادى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا         

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .التمنٌات بالتوفٌق و النجاحمع أطٌب        

 توافر........................ من الظروف المالئمة لزراعة القطن باالضافة الً توافر االٌدي العاملة الوفٌرة. -37

 الحرارة المعتدلة.   -5مٌاة الري الوفٌرة.             -4التربة الطٌنٌة الثقٌلة.                -3الحرارة المرتفعة.               -2

 محصول ................... ٌحتاج الً جو مشمس معظم اٌام السنة. -37

 القطن. -5الشعٌر.                             -4            قصب السكر.             -3القمح.                           -2

 اكبر الدول العربٌة انتاجا للحبوب الغذائٌة..................... -30

 سورٌا. -5المغرب.                             -4السودان.                         -3مصر.                            -2

 العربٌة المنتجة للمحاصٌل الصناعٌة والتجارٌة...................... من الدول -39

 فلسطٌن. -5الجزائر.                   -4السودان.                        -3تونس.                      -2

 اولً الدول العربٌة المنتجة لقصب السكر............................ -41

 فلسطٌن. -5الجزائر.                   -4السودان.                        -3            مصر.          -2

 من المحاصٌل الصناعٌة والتجارٌة الذي ٌحتاج الً مٌاه وفٌرة................... -42

 القطن. -5                    الشعٌر.         -4قصب السكر.                         -3القمح.                           -2

 % من اشجار ...................... فً العالم. 91ٌضم الوطن العربً نحو  -43

 الزٌتون. -5العنب.                             -4الموالح.                            -3التمر.                       -2

 ..................اولً الدول العربٌة انتاجا للتمر -44

 فلسطٌن. -5العراق.                   -4السعودٌة.                        -3مصر.                      -2

 % من انتاج ........................ فً العالم. 21ٌساهم الوطن العربً بنحو  -45

 الزٌتون. -5العنب.                             -4            الموالح.                -3التمر.                       -2

 اولً الدول العربٌة انتاجا للموالح....................... -46

 فلسطٌن. -5العراق.                   -4السعودٌة.                        -3مصر.                      -2

 لعربً.....................من المحاصٌل الشتوٌة بالوطن ا -47

 القطن. -5االرز.                             -4قصب السكر.                         -3القمح.                           -2

 تتركز زراعة االرز فً مصر خاصة فً .......................... -47

 شمال سٌناء. -5الساحل الشمالً.                      -4الوجه القبلً.                           -3شمال الدلتا.                           -2

 تتفوق مصر علً غٌرها من الدول العربٌة فً انتاج محصول.......................... -40

 الزٌتون. -5                         العنب.    -4الموالح.                            -3القمح.                       -2

 تأتً العراق فً المركز االول فً انتاج........................... -49

 الزٌتون. -5العنب.                             -4الموالح.                            -3القمح.                       -2

 ول فً انتاج......................تأتً فلسطٌن فً المركز اال -51

  الزٌتون. -5العنب.                             -4الموالح.                            -3القمح.                       -2
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 الصف الثانً اآلعدادى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا         

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .التمنٌات بالتوفٌق و النجاحمع أطٌب        

 

 

 

 

 الخلٌفة................................... انتهً عصر الخلفاء الراشدٌن بأستشهاد -2

 علً بن أبً طالب. -5عثمان بم عفان.               -4عمر بن الخطاب.                -3ابً بكر الصدٌق.               -2

 تم قتل الخلٌفة علً بن ابً طالب علً ٌد.......................... -3

 الفرس. -5الخوارج.                       -4المشركٌن.                     -3الروم.                    -2

 بدأ ظهور الدولة المستقلة فً مصر فً  العصر.......................... -4

 ثمانً.الع -4العباسً الثانً.                        -3العباسً االول.                       -3االموي.                 -2

     فً مصر فً عهد الدولة...................... تم أحٌاء الخالفة العباسٌة شكال -5

 االٌوبٌة. -5المملوكٌة.                           -4الفاطمٌة.                           -3الطولونٌة.                         -2

 كان....................................... والً الشام.اثناء خالفة علً بن ابً طالب  -6

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5عبدهللا بن ابً السرح.             -4عمرو بن العاص.                -3الحسن بن علً.                 -2

 ......اول الدولة المستقلة بمصر عن الدولة العباسٌة كانت الدولة................... -7

 االٌوبٌة. -5المملوكٌة.                           -4الفاطمٌة.                           -3الطولونٌة.                         -2

 هو .............................. ) المؤسس االول ( مؤسس الدولة االموٌة -7

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5عمر بن عبدالعزٌز.             -4ن.               عبدالملك بن مروا -3الحسن بن علً.              -2

 هجرٌا هو .............................. 20شارك فً فتح الشام واصبح والٌا علٌها عام   -0

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5       عمر بن عبدالعزٌز.      -4عبدالملك بن مروان.                -3الولٌد بن عبدالملك.              -2

 خامس خلفاء الدولة االموٌة هو............................... -9

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5عمر بن عبدالعزٌز.             -4عبدالملك بن مروان.                -3الولٌد بن عبدالملك.              -2

 ......................سادس خلفاء الدولة االموٌة هو .. -21

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5عمر بن عبدالعزٌز.             -4عبدالملك بن مروان.                -3الولٌد بن عبدالملك.              -2

 ٌعد ....................... المؤسس الثانً للدولة االموٌة. -22

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5ٌزٌد بن معاوٌة.             -4لك بن مروان.               عبدالم -3الولٌد بن عبدالملك.              -2

 هجرٌا بعام .......................... بعد تنازل الحسن بعد علً عن الخالفة الً معاوٌة بن ابً سفٌان. 52سمً عام  -23

 الثورة. -5الجماعة.                          -4                  الحزن.          -3الفٌل.                                    -2

 تم جمع كلمة المسلمٌن.و تحقق نبوءة الرسول ) ص (  بعد تنازل .......................... عن الخالفة لصالح لمعاوٌة بن سفٌان -24

  طلحة بن عبٌدهللا. -5عبدهللا بن الزبٌر.             -4عمرو بن العاص.                -3الحسن بن علً.              -2

 التارٌخ / الوحدة الثالثة

 الدرس االول / الدولة االموٌة
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 الصف الثانً اآلعدادى                           التراث فى التارٌخ والجغرافٌا         

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .التمنٌات بالتوفٌق و النجاحمع أطٌب        

 كان .................... من كتاب الوحً. -25

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5عمر بن عبدالعزٌز.             -4عبدالملك بن مروان.                -3الحسن بن علً.              -2

 الخلٌفة.............................بالعصر الذهبً للدولة االموٌةسمً عصر  -26

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5عمر بن عبدالعزٌز.             -4عبدالملك بن مروان.                -3الولٌد بن عبدالملك.              -2

 شارك ................................... فً حروب الردة. -27

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5عمر بن عبدالعزٌز.             -4عبدالملك بن مروان.                -3لولٌد بن عبدالملك.             ا -2

 لً الفتن واعاد االستقرار للدولة االسالمٌة واالموٌة............................... عقضً الخلٌفة . -27

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5عمر بن عبدالعزٌز.             -4عبدالملك بن مروان.                -3   الولٌد بن عبدالملك.           -2

 ................................. هو ثامن خلفاء الدولة االموٌة. -20

 معاوٌة بن ابً سفٌان. -5          عمر بن عبدالعزٌز.   -4عبدالملك بن مروان.                -3الولٌد بن عبدالملك.              -2

 حافظ الخلٌفة.......................... علً المال العام, وطلب من بنب امٌة ارجاع ما أخذوه لبٌت المال. -29
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 .ِؼب٠ٚخ ثٓ اثٟ قف١بْ- 4.            ػّؽ ثٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ- 3               .ػجعاٌٍّه ثٓ ِؽٚاْ- 2.             ا١ٌٌٛع ثٓ ػجعاٌٍّه- 1

 .ثٕبء اٌّكدع إٌجٛٞ.................... اػبظ اٌط١ٍفخ االِٛٞ- 31

 .ِؼب٠ٚخ ثٓ اثٟ قف١بْ- 4.            ػّؽ ثٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ- 3.               ػجعاٌٍّه ثٓ ِؽٚاْ- 2             .ا١ٌٌٛع ثٓ ػجعاٌٍّه- 1

 .......................٠ٛخع اٌّكدع إٌجٛٞ فٟ- 32
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.اثٛ خؼفؽ إٌّصٛؼ- 4.           اثٛ ِكٍُ اٌطؽاقبٟٔ- 3.             ِؽٚاْ ثٓ ِسّع- 2             .ػجعاهلل ثٓ ِسّع ثٓ ػٍٟ- 1

 ........................وبْ اثٛ ِكٍُ اٌطؽاقبٟٔ ِٓ- 52

.اً٘ اٌػِخ- 4. اٌّٛاٌٟ- 3.   اٌؼجبق١١ٓ- 2. اال١٠ِٛٓ- 1

 .ٚاػبظ ِب ٚ٘ت ٌٗ ِٓ اِٛاي ٘ٛ ٚؾٚخزٗ اٌٟ ث١ذ اٌّبي, ػٍٟ اٌّبي اٌؼبَ........................... زبفظ اٌط١ٍفخ - 53

 .ِؼب٠ٚخ ثٓ اثٟ قف١بْ- 4.            ػّؽ ثٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ- 3.               ػجعاٌٍّه ثٓ ِؽٚاْ- 2.             ا١ٌٌٛع ثٓ ػجعاٌٍّه- 1

 ............................ٚصً الصٟ اِزعاظ ٌٍفزٛزبد االقال١ِخ فٟ ػصؽ اٌعٌٚخ اال٠ِٛخ فٟ ػٙع اٌط١ٍفخ- 54

 .ِؼب٠ٚخ ثٓ اثٟ قف١بْ- 4.            ػّؽ ثٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ- 3.               ػجعاٌٍّه ثٓ ِؽٚاْ- 2             .ا١ٌٌٛع ثٓ ػجعاٌٍّه- 1

 .فٟ ػٙع اٌط١ٍفخ ا١ٌٌٛع ثٓ ػجعاٌٍّه........................ ٚصٍذ خ١ٛل اٌّك١ٍّٓ اٌٟ ثالظ اٌكٕع- 55

 .خٕٛثب- 4.  نّبال- 3.   غؽثب- 2. نؽلب- 1

 .فٟ ػٙع اٌط١ٍفخ ا١ٌٌٛع ثٓ ػجعاٌٍّه........................ ٚصٍذ خ١ٛل اٌّك١ٍّٓ اٌٟ ال١ٍُ اٌكٕع- 56

 .خٕٛثب- 4.  نّبال- 3.   غؽثب- 2 .نؽلب- 1

 ...............................رُ فزر ال١ٍُ اٌكٕع ٚثالظ االٔعٌف فٟ ػٙع اٌط١ٍفخ- 57

 .ِؼب٠ٚخ ثٓ اثٟ قف١بْ- 4.            ػّؽ ثٓ ػجعاٌؼؿ٠ؿ- 3.               ػجعاٌٍّه ثٓ ِؽٚاْ- 2             .ا١ٌٌٛع ثٓ ػجعاٌٍّه- 1

 .ض١ٍفخ ٌٍّك١ٍّٓ ثؼع ِؼؽوخ اٌؿاة......................... رُ ِجب٠ؼخ- 58
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 .اػبظ ثٕبء اٌّكدع إٌجٛٞ ثبٌّع٠ٕخ- 5.  ٚصٍذ اٌفزٛزبد االقال١ِخ فٟ ػٙعٖ اٌٟ ثالظ اٌكٕع نؽلب ٚثالظ االٔعٌف غؽثب- 4

 .اػبظ رٛق١غ اٌسؽَ اٌّىٟ- 9.        ثٕٟ اٌّكدع االِٛٞ ثعِهك- 8.        ػؽة اٌعٚا٠ٚٓ االقال١ِخ-7.       ٔمً اٌؼبصّخ اٌٟ ظِهك- 6
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اػبظ ثٕبء اٌّكدع إٌجٛٞ .      ٚصٍذ اٌفزٛزبد االقال١ِخ فٟ ػٙعٖ اٌٟ ثالظ اٌكٕع نؽلب ٚثالظ االٔعٌف غؽثب الوليد به عبدالملك
اػبظ رٛق١غ اٌسؽَ اٌّىٟ   ا٘زُ ثٕمع٠ُ اٌطعِبد االخزّبػ١خ .    ثبٌّع٠ٕخ   ثٕٟ اٌّكدع االِٛٞ ثعِهك

. وؽػب٠خ اٌّؽضٟ ٚاٌفمؽاء

اقزصٍر االؼاضٟ .    - زبفظ ػٍٟ اٌّبي اٌؼبَ.  ٔهؽ االقالَ فٟ اٌجالظ اٌّفزٛزخ ثبٌسىّخ ٚاٌّٛػظخ اٌسكٕخ عمر به عبد العسيس
. فؼُ اٌط١ؽ     ػؽف ثبٌؼعي ٚاقزهبؼرٗ ٌٍؼٍّبء فٟ اِٛؼ اٌعٌٚخ

 ؟...ِٓ ٘ٛ - 2ـ

 عمر به عبد العسيس (الساهد)خامس الخلفاء الراشديه  الحسه به على تىازل عه الخالفة لمعاوية به سفيان

 اثٛ ِكٍُ اٌطؽقبٔٝ لبظ اٌعػٛح اٌؼجبق١خِؼب٠ٚخ ثٓ اثٝ قف١بْ المؤسس االول للدولة االموية

 ػجعاهلل ثٓ ِسّع ثٓ ػٍٝ اٚي ضٍفبء اٌعٌٚخ اٌؼجبق١خػجع اٌٍّه ثٓ ِؽٚاْ المؤسس الثاوي للدولة االموية

 ا١ٌٌٛع ثٓ ػجع اٌٍّه عرف عصري بالعصر الذهبي لالموييه



 .ض١ٍفخ................. ػعظ ضٍفبء اٌعٌٚخ اٌؼجبق١خ- 1

 17-      ظ14-   ج55-     ة37- أ

 .......................اٚي ػبصّخ ٌٍعٌٚخ اٌؼجبق١خ وبٔذ ِع٠ٕخ- 2

.ظِهك- 4.                  ثغعاظ- 3                   .اٌىٛفخ- 2.                  االٔجبؼ- 1

3 - ِٓ  .لؽْٚ..................... اقزّؽد اٌطالفخ اٌؼجبق١خ الوثؽ

 .قزخ- 4  .ضّكخ- 3. اؼثؼخ- 2.                ثالثخ- 1

 ......................ثبٟٔ ػبصّخ ٌٍعٌٚخ اٌؼجبق١خ وبٔذ- 4

.ظِهك- 4.                  ثغعاظ- 3.                   اٌىٛفخ- 2                  .االٔجبؼ- 1

 ........................فٟ ػٙع اٌعٌٚخ اٌؼجبق١خ وبٔذ ثالظ االٔعٌف رسذ زىُ اٌعٌٚخ- 5

.اٌفبع١ّخ- 4.   اٌٍّّٛو١خ- 3.   اٌؼثّب١ٔخ- 2 .اال٠ِٛخ- 1

 ........................اِزعد زعٚظ اٌعٌٚخ اٌؼجبق١خ نّبال اٌٟ - 6
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 .ٌّصؽ...................... أزٙذ اٌعٌٚخ اٌؼجبق١خ ٔٙبئ١ب ػٕع اٌفزر- 36

 .اٌجؿٔغٟ- 4. االِٛٞ- 3 .اٌؼثّبٟٔ- 2. اٌفبعّٟ- 1

 .ثزدع٠ع اٌغؽ٠ك ث١ٓ ِىخ ٚاٌىٛفخ ٚؾٚظٖ ثبٌّٕبؼاد الؼنبظ اٌّكبفؽ٠ٓ......................... لبَ اٌط١ٍفخ- 37
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